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รายละเอยีดของรายวชิา 

 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
วทิยาเขต/คณะ/ภาควชิา  คณะวศิวกรรมศาสตร์ 

 
หมวดที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 

 
1. รหัสและช่ือรายวชิา  

NR301 การวางแผนการปฏิบติัการ (Operation Planning) 
2. จ านวนหน่วยกติ   

3 
3. หลกัสูตรและประเภทของรายวชิา  

หลกัสูตรวศิวกรรมบณัฑิต และกลุ่มวชิาเอกบงัคบั 
4. อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวชิา และอาจารย์ผู้สอน 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สันตช์ยั รัตนนนท ์
5.  ภาคการศึกษา / ช้ันปีทีเ่รียน 

ภาคการศึกษาตน้/ชั้นปีท่ี 3 
6. รายวชิาทีต้่องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 

ไม่มี 
7. รายวชิาทีต้่องเรียนพร้อมกนั (Co-requisites) (ถ้ามี) 

ไม่มี 
8. สถานทีเ่รียน 

คณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
9. วนัทีจั่ดท าหรือปรับปรุงรายละเอยีดของรายวชิาคร้ังล่าสุด 

ปีการศึกษา 2557 
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หมวดที ่2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
 

1 จุดมุ่งหมายของรายวชิา 

เพื่อใหน้กัศึกษามีความเขา้ใจในทฤษฎีเก่ียวกบัวชิาการวางแผนการปฏิบติัการ (Operation Planning) 
ของระบบขนส่งทางราง และสามารถน าไปประยกุตใ์ชใ้นการประกอบอาชีพไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
2 วตัถุประสงค์ในการพฒันา/ปรับปรุงรายวชิา 

เพื่อใหว้ชิาเป็นไปกรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบัปริญญาตรีคณะวศิวกรรมศาสตร์ 
 

หมวดที ่3 ลกัษณะและการด าเนินการ 
 

1. ค าอธิบายรายวชิา 

วงจรการวางแผนด าเนินงาน ผลิตผล การจดัตารางของระบบราง การวางแผนความสามารถในการ
รองรับการขนส่งระบบราง การวดัประสิทธิภาพการด าเนินงาน และปัจจยัท่ีมีผลต่อระดบัการใหบ้ริการ การ
วางแผนพฒันาโครงการ การวางแผนเพื่อรองรับขอ้จ ากดัต่างๆ ระบบราง และการใหส้ัญญาณค่างๆ 
ความสามารถในการรองรับในการขนส่งและปัจจยัท่ีส่งผลต่อความสามารถในการขนส่ง การบริหารงานและ
พฒันาโครงการ การวางแผนดา้นขอ้จ ากดัต่างๆ และการวางแผนดา้นการซ่อมบ ารุง 

 
2. จ านวนช่ัวโมงทีใ่ช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

45   20 

 

3. จ านวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ทีอ่าจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวชิาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 

4 ชัว่โมงต่อสัปดาห์ 
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หมวดที ่4 การพฒันาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

1.1 คุณธรรม จริยธรรมท่ีตอ้งพฒันา 

ความมีระเบียบวนิยั ตรงต่อเวลาและซ่ือสัตยต่์อตนเอง โดยไม่ลอกงานของผูอ่ื้น 
1.2 วธีิการสอน 

การฝึกใหน้กัศึกษาเขา้ชั้นเรียนและส่งงานใหต้รงตามเวลาท่ีก าหนดทุกคร้ัง 

1.3 วธีิการประเมินผล 

ประเมินจากการเขา้ชั้นเรียนและส่งงานไดต้รงตามเวลาท่ีก าหนด 
2. ความรู้ 

2.1 ความรู้ท่ีตอ้งไดรั้บ 

ความรู้ทางดา้นทฤษฎีท่ีเก่ียวกบัการวางแผนการปฏิบติัการ (Operation Planning) โดยสามารถน าไป
ประยกุตใ์ชใ้นการประกอบวิชาชีพวศิวกรรมการจดัการระบบขนส่งทางราง และท่ีเก่ียวขอ้ง เป็นตน้ 

2.2 วธีิการสอน 

การบรรยาย และท าแบบฝึกหดัในและนอกชั้นเรียน 
2.3 วธีิการประเมินผล 

ประเมินจากการสอบ และการท าแบบฝึกหดัในและนอกชั้นเรียน 

3. ทกัษะทางปัญญา 

3.1 ทกัษะทางปัญญาท่ีตอ้งพฒันา 

การคิดและวเิคราะห์ปัญหาอยา่งรอบคอบและเป็นระบบ ตลอดจนการแกปั้ญหาดว้ยความรู้ความ
เขา้ใจในเน้ือหาของวชิา 

3.2 วธีิการสอน 

การตั้งค  าถามใหก้บันกัศึกษา เพื่อน าความรู้ท่ีไดรั้บมาคน้หาค าตอบ 

3.3 วธีิการประเมินผล 

ประเมินจากกระบวนการหรือวธีิการไดม้าของค าตอบ 
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4. ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ  

4.1 ทกัษะความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและความรับผดิชอบท่ีตอ้งพฒันา 

ความมีทศันคติท่ีดีต่อเพื่อนร่วมชั้นเรียน และความรับผิดชอบต่องานท่ีไดรั้บมอบหมาย 
4.2 วธีิการสอน 

มอบหมายงานกลุ่ม 

4.3 วธีิการประเมินผล 

ผลงานท่ีน าเสนอ 

5. ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

5.1 ทกัษะการวเิคราะห์ การส่ือสาร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศท่ีตอ้งพฒันา 

การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง เพื่อการวเิคราะห์และส่ือสารใหผู้อ่ื้นได้
เขา้ใจ 

5.2 วธีิการสอน 

มอบหมายงาน และใหน้ าเสนอในชั้นเรียน 
5.3 วธีิการประเมินผล 

ผลงานท่ีน าเสนอ 
 
 

หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมินผล 
1. แผนการสอน 

สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
(ชม.) 

กจิกรรมการเรียน  
การสอน/ส่ือทีใ่ช้  

ผู้สอน 

1 แนะน าเน้ือหารายวชิา และ
กระบวนการวดัประเมินผล 

3 บรรยาย โดยใชส่ื้อการเรียนการ
สอนและส่ืออินเตอร์เน็ต 

ผศ.ดร.สันตช์ยั 
รัตนนนท ์

2-3 การวางแผน พร้อม
กรณีศึกษา แผนพฒันา
ระบบขนส่งทางรางของ
ประเทศไทย 

6 บรรยาย และแบบทดสอบ โดยใช้
ส่ือการเรียนการสอนและส่ือ
อินเตอร์เน็ต 

ผศ.ดร.สันตช์ยั 
รัตนนนท ์
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สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
(ชม.) 

กจิกรรมการเรียน  
การสอน/ส่ือทีใ่ช้  

ผู้สอน 

4-5 การวางแผนออกแบบ
สถานี 

6 บรรยาย และแบบทดสอบ โดยใช้
ส่ือการเรียนการสอนและส่ือ
อินเตอร์เน็ต 

ผศ.ดร.สันตช์ยั 
รัตนนนท ์

6-8 พื้นฐานการเดินรถ และ
อาณติัสัญญาณ 

6 บรรยาย และแบบทดสอบ โดยใช้
ส่ือการเรียนการสอนและส่ือ
อินเตอร์เน็ต 

ผศ.ดร.สันตช์ยั 
รัตนนนท ์

9-11 การวางแผนเดินรถไฟ 
กรณีศึกษาการรถไฟแห่ง
ประเทศไทย 

6 บรรยาย และแบบทดสอบ โดยใช้
ส่ือการเรียนการสอนและส่ือ
อินเตอร์เน็ต 

ผศ.ดร.สันตช์ยั 
รัตนนนท ์

11-13 การวางแผนเดินรถไฟฟ้า 
กรณีศึกษา Airport Rail 
Link 

6 บรรยาย และแบบทดสอบ โดยใช้
ส่ือการเรียนการสอนและส่ือ
อินเตอร์เน็ต 

ผศ.ดร.สันตช์ยั 
รัตนนนท ์

14 การวางแผนซ่อมบ ารุง
รถไฟฟ้า กรณีศึกษา รฟม. 

3 บรรยาย และแบบทดสอบ โดยใช้
ส่ือการเรียนการสอนและส่ือ
อินเตอร์เน็ต 

ผศ.ดร.สันตช์ยั 
รัตนนนท ์

15 โลจิสติกส์ดว้ยระบบขนส่ง
ทางราง 

3 บรรยาย และแบบทดสอบ โดยใช้
ส่ือการเรียนการสอนและส่ือ
อินเตอร์เน็ต 

ผศ.ดร.สันตช์ยั 
รัตนนนท ์

16 ทบทวนเน้ือหาทั้งหมด 3 บรรยาย และแบบทดสอบ โดยใช้
ส่ือการเรียนการสอนและส่ือ
อินเตอร์เน็ต 

ผศ.ดร.สันตช์ยั 
รัตนนนท ์
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
กจิกรรม

ที่ 
 

ผลการเรียนรู้* 
 
 

วธีิการประเมิน 
 
 

ก าหนดเวลาการ
ประเมิน 

(สัปดาห์ที่) 

สัดส่วนของการ
ประเมินผล 

 
1  รายงานคน้ควา้ดว้ยตนเอง 2-15 20% 

2  
แบบทดสอบและความตั้งใจใน
การเรียน 

1-15 20% 

3  การสอบกลางภาค 6 20% 
4  การสอบปลายภาค 17 40% 

* ระบุผลการเรียนรู้หวัขอ้ยอ่ยตามแผนท่ีแสดงการกระจายความรับผดิชอบต่อผลการเรียนรู้ 
 
 

หมวดที ่6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
1. ต าราและเอกสาร 

หนงัสือ ช่างรถไฟ ผูแ้ต่ง นายนคร จนัทศร จดัพิมพโ์ดยส านกังานพฒันาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ (สวทช.) 

2. เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
เอกสารประกอบการสอนจากหลกัสูตรการฝึกอบรม “การพฒันาบุคลากรดา้นวิศวกรรมระบบขนส่ง
ทางราง รุ่นท่ี 6” จดัโดยส านกังานพฒันาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งชาติ (สวทช.) 

3. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
ไม่มี 

 
หมวดที ่7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวชิา 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวชิาโดยนักศึกษา 
แบบประเมินการเรียนการสอน 

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
แบบประเมินการเรียนการสอน 

3. การปรับปรุงการสอน  
ผลการประเมินการเรียนการสอน 
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4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวชิา 
คณะกรรมการก ากบัมาตรฐานของสาขาวชิา หวัหนา้สาขาวชิา และคณบดี 

5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวชิา 
ผูส้อนจะทบทวนและวางแผนปรับปรุงการเรียนการสอนอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง หลงัจากไดรั้บผลการ
ประเมินการเรียนการสอน และผลการวดัผลสอบของนกัศึกษา 
 

 


